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Sika® BlackSeal®-301

Sika® BlackSeal®-301 
Szálerősített, bitumenes vízszigetelő és vízszigetelést javító 
keverék 

Termékleírás A Sika® BlackSeal®-301 oldószeres, simítóval feldolgozható, szálerősített bitume-
nes vízszigetelő és javító keverék (azbesztmentes). 

Alkalmazási terület  Vízszigetelésre és bitumenes lemezek repedéseinek javítására, beton, ha-
barcs és falazat alapfelületeken. 

Jellemzők / előnyös 
tulajdonságok 

 Simítóval és spatulyával feldolgozható 

 Feldolgozáskész szállítás 

 Egyszerűen feldolgozható 

 Nincs megrogyás függőleges felületen 

 Alacsony hőmérsékleten is rugalmas marad 

 Ellenáll UV sugárzásnak 

 Repedésáthidaló 

Termékadatok  

Alak  

Megjelenés / szín Fekete paszta 

Szállítás 5 kg-os kanna 

Tárolás  

Tárolási feltételek / 
Szavatossági idő 

Eredeti, ép, jól lezárt csomagolásban legalább 12 hónapig tárolható. Melegtől és 
közvetlen napsütéstől védjük. 

Műszaki adatok  

Vegyi bázis Oldószeres bitumen masztix. 

Sűrűség 1,20 - 1,30 kg/dm³

Kötési sebesség Felülete száraz lesz 2 óra múlva +20 °C-on. 

A környezeti hőmérséklettől, az alapfelület hőmérsékletétől, a relatív páratarta-
lomtól és a bevonat vastagságától függően. 

Szilárdanyag tartalom ~ 37 térfogat% 

VOC-tartalom ~ 15 térfogat% 

Bitumentartalom ~ 50 térfogat%, a szilárdanyag tartalomban. 

Rétegvastagság Maximum 5 mm. 

Alkalmazási hőmérséklet -30 °C-tól +70 °C-ig. 
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Mechanikai/fizikai 
tulajdonságok  

Vízzáróság Vízzáró max. 0,5 bar nyomásig. 

Bevonat viselkedése 
hőhatásra 

Lágyulási pont (gyűrű és golyó teszt): 
> 170 °C (száraz film) 

Repedésáthidalás < 2,00 mm (erősítetlen) +4 °C-on  

Ellenállóság 
  

Vegyi ellenállóság Ellenáll édesvíznek, tengervíznek és huminsavnak (lágy talajvízből). 

Rendszerinformáció 
 

Feldolgozási részletek  

Anyagszükséglet / 
adagolás 

~ 1,20 kg/m² milliméterenként 

Alapfelület Az alapfelület legyen sima, száraz, olajoktól és zsíroktól valamint laza részektől és 
portól mentes. A felületi egyenetlenségeket, beleértve a lyukakat, üregeket, da-
rázsfészkeket stb. a bevonat feldolgozása előtt egy alkalmas Sika habarccsal ja-
vítsuk ki. 

Alapfelület előkészítés A beton alapfelületet öblítsük le tiszta vízzel. 

Tisztítsuk meg a szennyezett alapfelületet egy alkalmas gőzborotvával, magas 
nyomású vízzel stb. 

Feldolgozási 
feltételek/ 
korlátozások  

Alapfelület hőmérséklete +5 °C min. / +30 °C max. 

Környezet hőmérséklete +5 °C min. / +30 °C max. 

Alapfelület nedvessége < 3% 

Feldolgozási utasítás 
 

Feldolgozási eljárás / 
eszközök 

Kézi feldolgozás: 

- Egy alkalmas simítóval vagy spatulyával. 

Eszközök tisztítása Minden eszköz és szerszám megtisztítható Sika® Colma Cleanerrel. 

Feldolgozási 
megjegyzések / 
korlátozások 

Ne alkalmazzuk ezt a terméket víznyomás elleni szigeteléshez. 

Ne dolgozzuk fel esőben. 

A frissen feldolgozott anyagot védjük meg esőtől, stb. kikeményedésig. 

Hideg időjárás esetén melegítsük fel a terméket feldolgozás előtt. 
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Sika Hungária Kft. 
1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 6.  
Tel.: +36 1 371-2020 
Fax: +36 1 371-2022 
E-mail:   info@hu.sika.com   Web: www.sika.hu 

 

Megjegyzés 
Minden műszaki érték, mely ebben a Termék Adatlapban áll, laboratóriumi méré-
sek alapján megállapított. A tényleges értékek akaratunktól kívül álló körülmények 
miatt módosulhatnak. 

Biztonsági előírások 

Fontos biztonsági 
tudnivalók 

Termékeinkkel végzett munka esetén a fontosabb fizikai, biztonságtechnikai, toxi-
kológiai és ökológiai adatokat a termékekre vonatkozó Biztonsági Adatlapokban 
meg lehet találni. A veszélyes anyagokra vonatkozó rendelkezéseket be kell tar-
tani. 

Jogi tudnivalók 

 A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információ-
kat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelke-
zésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket 
a szokásos körülmények között kezelik, használják, tárolják. Ezen információkból, 
bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból a helyszíni körülmények-
ben lévő különbségek természete miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott
célra való megfelelőségre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kö-
telezettség nem származtatható. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. 
Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételek sze-
rint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adat-
lapját kell figyelembe vennie, amit szívesen rendelkezésére bocsátunk. 
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